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BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS 

Voetbalvereniging RCZ , Dr. H.G. Scholtenstraat 20 ,1509 AR Zaandam 

tel kantine: 075-6167190, info@rcz.nu, www.rcz.nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Functie  Naam  Telefoon  E-mail  

Bestuur - Voorzitter   André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  
Bestuur - Penningmeester  Karel Visser  06-14727292  Penningmeester@rcz.nu  
Bestuur - Secretaris  Fiona Hoogmoed  06-50428820  Secretaris@rcz.nu  
Bestuur – Jeugdafdeling  Jeroen Vollrath  06-54383837  Jeugdvoorzitter@rcz.nu  
Bestuur – Stichting Sportpark  Vabian Braan  06-27023601  Stichting-sportpark@rcz.nu  
Wedstrijdsecretaris  Gerth-Jan Heck  06-57967592  Wedstrijdsecretaris@rcz.nu  
Ledenadministratie  Petra Koppen  06-51699951  Ledenadministratie@rcz.nu  
Techn. jeugdcoördinator bovenbouw Harry Volkers  06-54326667 TC-bovenbouw@rcz.nu 

Techn. jeugdcoördinator onderbouw Milco Leiding 06-25543698 TC-onderbouw@rcz.nu 

Coördinator JO16 – 17 - 18 John van den Dongen  06-12109747  Coordinator-jo16-17-18@rcz.nu  
Coördinator JO13 – 14  - 15 Mirjam Reimers  06-15951725  Coordinator-jo13-14-15@rcz.nu  
Coördinator JO10 – 11 - 12 Michiel Honig  06-81302288  Coordinator-jo10-11-12@rcz.nu  
Coördinator JO7 – 8 - 9 Frank Meijn 06-52781902  Coordinator-jo7-8-9@rcz.nu  
Coördinator Dwergen Fenna Punt 06-39125064 Dwergen-coordinator@rcz.nu 
Coördinator Meisjes  René Middelkoop  06-37354662 Coordinator-meisjes@rcz.nu  
Coördinator Zaterdag  Klaas Dallinga  06–46168265  Coordinatorzaterdag@rcz.nu  
Coördinator stageplaatsen  Gert Nieborg  06-14739528  Stage-coordinator@rcz.nu   
Ella Arendse RCZ jeugdtoernooi Toernooi-commissie  RCZtoernooi@rcz.nu 
Jeugdactiviteiten  Gea van de Stadt  06-20220177 Jeugdevenementen@rcz.nu  
Kantineplanning ouders André Punt  06-20136764  Voorzitter@rcz.nu  
Kantine inkoop  Anton de Bois  06-10374645    
Club van 100  Ada van der Wardt  06-38454714  Clubvan100@rcz.nu  
Clubblad de Racer / Social media Sterre Sieraad  06-20416278 Redactie@rcz.nu  
Website    Fiona Hoogmoed  06-50428820  Info@rcz.nu  
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Ereleden Racing Club Zaandam 
 
Willem Prins (1956)  
Willem Heynis (1961)  
Cees van Nek (1961) 
Henk de Groot (1961)  
Piet Janneman (1961)  
Pieter van der Wardt (1971)  
Piet Blees (1976)  
Jan Kaldenbach (1979)   
Herman de Groot (1979)  
Fred Held (1984)  
Cees van Dalsem (1986)  
Carl Jongewaard (1988)  
Wim Kouten (1997) 
Klaas Kuijt (1997)  
Piet Hiemstra (1998)  
Gré Lindeman (2002) 
Auwel van der Wardt (2003)  
Henk Elzenga (2014). 

Zo kort voor ons jubileum, lijkt een goed moment stil te staan bij de ereleden van 
RCZ. In het bijna 100-jarig bestaan zijn er 18 ereleden benoemd. Er is lang een regel 
geweest, dat je tijdens een bestuurslidmaatschap geen onderscheiding kon krijgen. 
Daarom kregen bestuursleden uit de oude tijd, pas een onderscheiding toen zij 
stopten. Misschien hebben we mede hierdoor niet zo veel ereleden. Maar het is 
eigenlijk best mooi, dat we er niet veel hebben. Om erelid te worden, moet je 
blijkbaar erg veel gedaan hebben voor onze club. Erelid van RCZ word je niet 
zomaar! Het eerste erelid dat ik goed heb gekend was Jan Kaldenbach. Van de lijst 
met ereleden vanaf Jan Kaldenbach, herken ik deze Racers allemaal als enorme 
clubmensen, die zich jarenlang als vrijwilligers voor onze club hebben ingezet.  Uit de 
oude doos kan je opmaken, dat de ereleden voor Jan Kaldenbach ook “grote Racers” 
waren. Iedere week zal ik aandacht besteden aan de ereleden, te beginnen met 
Willem Prins. 

Willem Prins werd bij de oprichtingsvergadering in “Ons Aller Belang” een 
verenigingsgebouw aan het begin van ’t Kalf op 1 juli 1921, gekozen als eerste 
voorzitter van RCZ. Prins was dat van 1921 tot 1936 en van 1937 tot en met 1956. 
Uit de oudheid kunnen we opmaken, dat Willem Prins een stuwende kracht was van 
het toen nog kleine en niet bepaald rijke RCZ. Onder zijn leiding werd met vereende 
krachten het eerste complex speelklaar gemaakt en werd meteen in 1921 
meegedaan aan de KNVB-competitie van de afdeling Noord-Holland. Als zijn club 
krap zat, was hij ook niet te beroerd de helpende hand uit te steken. Zo schonk hij in 
de dertiger jaren een grasmaaimachine aan zijn club. Uiteindelijk stopte Willem Prins 
in 1956 na liefst 35 jaar als voorzitter. Een ongeëvenaard record, dat waarschijnlijk 
niet meer zal worden verbroken. Op passende wijze werd Willem Prins tijdens zijn 
laatste ledenvergadering bedankt voor zijn vele verdiensten en werd hij benoemd tot 
1e erelid van RCZ. 

Hans Sieraad 
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OUD? NEE! GOUD!  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zaterdag 3 kampioen, midden jaren 90! 
 

Hans Keijzer, Eric Holingworth, Patrick Vogelzang, Edwin Degenaars, Werner Bakker,  
Marco van Oosten, Jim Perez, Eric Reitmaier 

 
Vincent Putter, Anne Duivis, Martijn Perez, Ruud Reitmaier, Mark Duivis, Evert Jan Rogge. 

 
Met dank aan Ruud Reitmaier 

 

 

 

 

 Deze foto is gemaakt tijdens  
de Zaterdagreünie in 2005: 

Fred Leuverman, Sander Klein, Jacques de Graaf, 
 Anne Duivis en Jim Perez 
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Racers van de week 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorstellen 
Rick: Hoi, ik ben Rick, 18 jaar en ik speel in de JO18-1. Ik werk 4 dagen in de week 
bij MCB meubelen. 
 
Vincent: Mijn naam is Vincent, ik ben 15 jaar en speel in de JO16-1. 
 
Wat doe je bij RCZ, hoe lang doe je dat al? 
Rick: Vanaf mijn vijfde speel ik bij RCZ. Ik ben voornamelijk keeper en centrale 
verdediger. Ik ben vaak aan het helpen bij evenementen zoals de Night of the Racers 
en heb ook vaak de jongere jeugd gefloten. 
 
Vincent: Ik ben begonnen bij de dwergen en heb de meeste tijd gevoetbald in de 
verdediging en op het middenveld. 
 
Wat is je band met RCZ? 
Rick: Ik speel met mijn vrienden in het team en we hebben een goeie band met 
elkaar zowel op het veld als aan de bar;). 
 
Vincent: Ik ben bij RCZ gekomen omdat mijn broer er al speelde. Ik kwam in het 
begin altijd kijken bij zijn wedstrijden. 
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Wat mis je het meest aan het voetballen in deze corona-tijd? 
Rick: Ik mis de wedstrijden die nu helaas niet doorgaan. Ook mis ik de gezellige 
feesten die er normaal zijn. Hopelijk is het snel weer zoals voor de corona zodat we 
het 100-jarig bestaan van RCZ kunnen vieren. 
 
Vincent: Vooral de wedstrijden mis ik heel erg. Maar ook alle leuke dingen die we bij 
RCZ altijd doen. We gingen altijd naar de bingo, maar ook op zondag was ik bij RCZ 
als de zondag 1 speelt. Vaak gingen we dan voetballen met de jongens van RCZ die 
er ook altijd zijn. Ik hoop dat corona snel voorbij is en dat we dan weer alles kunnen 
doen. 
 
 
Django Hemminga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een leuk interview van een oud-RCZ’er. Diango Hemminga begon met 
voetballen bij RCZ, maar inmiddels speelt hij bij PEC Zwolle O15!  
 
Door: Voetbalinzaanstad  
 
Zaandam- Voetbaltalent Diango Hemminga uit Zaandam kwam in de jeugd uit voor 
RCZ, Fortuna Wormerveer en heeft een jaar gespeeld voor Zeeburgia uit 
Amsterdam. Bij die eerste club stond vooral het plezier voorop en bij de laatste club 
maakte de net 15 jarige linkspoot een sterke ontwikkeling door in de onder 14. Hier 
kreeg hij de kans om een testwedstrijd te spelen voor PEC Zwolle en werd direct na 
een goede wedstrijd aangenomen voor PEC Zwolle o15. Uiteraard is Pec Zwolle 
vaak genoeg komen kijken bij de wedstrijden van Zeeburgia. 
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Hemminga: “In het begin was het even wennen en nadenken over de afstand, maar 
zo een mooie kans mag ik natuurlijk niet voorbij laten gaan. Ik woon in de 
Zaandamse wijk ‘t Kalf Zaandam en ik sta normaal iedere dag om 05.00 uur op. Mijn 
vader, moeder of zus brengt mij om 05.45 naar het station in Zaandam. Vervolgens 
pak ik rond 06.00 uur de trein, kom een aantal mede PEC spelers tegen in de trein 
die instappen vanaf Amsterdam of Almere. Dan ben ik rond 08.10 op CS in Zwolle en 
pak ik mijn fiets naar het trainingscomplex. Mijn training start 08.30 uur en eindigt om 
10.00 uur. Daarna ga ik snel de les in op het CSE. Het Centre for Sports & 
Education. Dit zit tevens op het complex. Hierop zitten bijna alle PEC Zwolle spelers 
en aanvullend topsporters zoals bijvoorbeeld turnen, hockey of andere sporten. Rond 
het einde van de middag reis ik weer huiswaarts. Ik heb het vooral erg naar mijn zin 
in Zwolle, alles is daar goed geregeld, leuke mensen en ik weet waarvoor ik het 
uiteindelijk doe.” 
 
“Door de Corona trainden we wel iets minder, volgen we de lessen online en heb ik 
de laatste tijd niet veel wedstrijden kunnen spelen, maar mag ik tegenwoordig wel 
volop meedoen met spelers die een jaar ouder zijn, namelijk de onder 16. Wat heel 
goed gaat overigens. Volgens de trainers doe ik het erg goed en heb ik een goede 
ontwikkeling doorgemaakt en uiteindelijk een mooie beoordeling gehad. 
 
Om de trainingen te compenseren doe ik thuis veel aan kracht opgedragen vanuit de 
club, volg ik in de Coronatijd wat extra looptraining in Amsterdam en soms op 
zondags de lessen bij de voetbalschool van Marciano Vink. Dit met een mooie groep 
aan spelers van Ajax, AZ, FC Volendam en topamateurs uit de regio. Uiteraard is 
een balletje trappen bij mijn oude club RCZ met vrienden ook nog wel eens leuk. 
Hopelijk komt er snel verandering in deze moeilijke tijden waarin we weer snel 
wedstrijden mogen voetballen, want uiteindelijk vind ik dat het leukste. Ik kijk er naar 
uit net als iedere andere sporter denk ik. Uiteindelijk is mijn doel het eerste elftal van 
PEC Zwolle te halen. Wie weet hoe de bal dan zal rollen. 
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Volg ons op: 

Instagram            Facebook 

 
 

Wist je dat…..  
 
je bij RCZ je frituurvet en oud papier in kan leveren? 
De opbrengst gebruiken we weer om voor jullie mooie 
activiteiten te organiseren. 
  
*Frituurvet kan worden ingeleverd in het fietsenhok.  
*Oud papier mag in de bakken met blauwe deksel 
langs het pad bij de ingang van ons complex. 
  
Bedankt voor de medewerking! 
 
 
 
 
 



RCZ Clubblad de Racer, Seizoen 2019-2020, Nummer 29, 16 maart 2021. 

RCZ FIFA VOETBALKAART EN STEUN DAARMEE RCZ!  
 

   
 
Speciaal voor RCZ ontwierp Monkeycards een FIFA-kaart. Jerrico, Pepijn en Laila Sofie 
hebben er al één. Jij kan 'm ook bestellen met je eigen foto en stats er op. Je krijgt de kaart 
thuisgestuurd. 
  
Monkey Cards doneert €5 per kaart aan RCZ. Op deze website kan je de kaart bestellen: 
http://www.monkey-cards.com/products/rcz 

 

ONZE CLUBWINKEL 

De leukste manier om onze club te sponsoren! En jij krijgt ook 
geld terug van je aankoop! 

Met de OnzeClubwinkel-module sponsor jij onze vereniging, 
zonder dat het jou ook maar een cent extra kost. Simpelweg, door 
middel van online aankopen die je normaal gesproken toch al 
doet. 
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Zo doe je dat: 

1. Ga voor een online aankoop eerst naar onze website of de VoetbalAssist clubapp. 
2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan. 
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende webshop. 
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, rechtstreeks bij de webshop. 
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar RCZ. 
6. Jij betaalt NIETS extra. 

Hoe dat kan. 

OnzeClubwinkel werkt samen met meer dan 400 webshops. Als wij als club deze webshops 
promoten, ontvangen wij een percentage van het aankoopbedrag als commissie. Het enige 
verschil met een ‘normale’ aankoop, is dat de webshops registreren dat jij via onze club bent 
doorgeklikt zodat ze ons kunnen belonen. Zodra er dus een aankoop of boeking is afgerond 
ontvangen wij een commissie. Of je nu rechtstreeks naar de webshop gaat of via de 
OnzeClubwinkel-module, je betaalt hetzelfde en doet je aankoop gewoon zoals je gewend 
bent. Dus waarom zou je het niet doen? 

Ruime keuze aan webshops. 

Er zijn meer dan 400 webshops aangesloten, waaronder Bol.com, Coolblue, Bijenkorf, 
Mediamarkt en Booking.com. Jouw favoriete webshop zit er dus waarschijnlijk wel tussen. 
Dus of je online kleren koopt, een nieuwe tv besteld of een hotel boekt, onze vereniging 
ontvangt geld in de clubkas als jij eerst naar onze site of clubapp gaat. 

Met elkaar kunnen we veel verdienen voor onze club. 

Het percentage dat van het aankoopbedrag uitgekeerd wordt verschilt per webshop en 
product(categorie). Een aankoop of boeking kan tussen de 1% en wel 8% per aankoop 
opleveren voor onze club! Stel je eens voor wanneer alle leden dit zouden doen. 

Voor jou een kleine moeite (maar 1 klik extra), voor onze club een grote winst! 

Ga dus voortaan voordat je een online aankoop doet, via 
onze website of de clubapp naar de webshop van jouw 
keuze. 

Alvast bedankt voor je steun! 

Zelf ook een persoonlijke commissie ontvangen? 

Naast dat de commissie naar jouw vereniging gaat, kun 
je er ook voor kiezen om een deel zelf terug te 
ontvangen. Het betekent dus dat je altijd korting krijgt op 
je aankoop of boeking. Activeer dan nu je persoonlijke 
account! 

BEKIJK DE AANGESLOTEN WEBWINKELS 
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Onze Sponsoren  
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AALSMEER EN CRUQUIUS  

Onze Sponsoren  
  

    

  

 

  

 

  

 

  

 

         

  

    

  

  

  

      

Online shoppen?  - >  www.onzeClubwinkel en Sponsor RCZ !   

Verdien geld voor de club en voor jezelf!   
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Club van 100 leden ondersteunen RCZ  

financieel met een jaarlijkse bijdrage van €46,-.   

      

Jouw naam ook op het bord in de kantine? Neem voor informatie over lidmaatschap contact op 
met:  Ada van der Wardt, tel 06-38454714, clubvan100@rcz.nu   

Leden  worden verzocht hun jaarlijkse bijdrage over te maken op IBAN NL59INGB0007975074 tnv RCZ 
Club van 100  

 
  


